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CNPJ: Telefone:
Endereço:
CEP:

Número Processo:

123/2022

Rua Santos Dumont, 413 - Centro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIONÍSIO CERQUEIRA
83.026.773/0001-74 (49) 3644-6700

89950-000 - Dionísio Cerqueira
123/2022

Data do Processo: 05/09/2022

Pregão presencialESTADO DE SANTA CATARINA

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE COPA E
COZINHA, MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, E GAS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA - SC

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS N° 2/2022

PARECER DA COMISSÃO

Aberto  o  envelope contendo a proposta dos proponentes OLMIRO ROSA DOS SANTOS – ME,  ROSA & ROSA CIA
LTDA e NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP, constatou-se que o proponente apresentou a proposta de acordo com o que
solicitava o edital, sendo assim foram classificados. Desta forma, a comissão passa para fase de lances. Finalizada a etapa
de  lances,  declara-se  como  vencedores  os  proponentes  abaixo  relacionados,  sendo  assim  a  comissão  para  a  fase  de
abertura e julgamento da habilitação.

Reuniram-se no dia 20/09/2022, as 09:01 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o)
Portaria/Decreto Nº 9302021/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 123/2022 na modalidade de
Pregão presencial. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço
e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer
discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Participante: ROSA & ROSA CIA LTDA

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
1 Açúcar: cristal - especial empacotados em pct de 5 kg

(praz - Açúcar: cristal - especial empacotados em pct de
5 kg (prazo de validade mínima de 3 meses).

20,000 UN Unio 18,8700 377,40

2 Alface crespa ou lisa, fresca, limpa, sem folhas murcha -
Alface crespa ou lisa, fresca, limpa, sem folhas murchas,
sem manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade. Pé com
aproximadamente 200g.

200,000 Unida Colonial 2,9000 580,00

4 Arroz 5 KG, tipo 1 boa qualidade... - Arroz 5 KG, tipo 1
boa qualidade....

120,000 PCT Minutinho 18,5000 2.220,00

10 Carne bovina moída de 1ª qualidade, fresca, congelada,
co - Carne bovina moída de 1ª qualidade, fresca,
congelada, com pouca gordura, sem osso, de boa
aparência, com certificado de inspeção Estadual ou
Federal. Embalagem individual de 500g ou 1kg.

160,000 KG. Confia 28,0000 4.480,00

11 Carne de gado de segunda qualidade, paleta ou acém,
com se - Carne de gado de segunda qualidade, paleta ou
acém, com selo de  inspeção

170,000 KG. Cedro
Frigor

25,0000 4.250,00

13 Carvão vegetal para churrasco, 100% eucalipto.
Embalagem de - Carvão vegetal para churrasco, 100%
eucalipto. Embalagem deve ser conservada sem rasgos
ou rasuras, produto conservado, livre de umidade. Pacote
com 4 kg.

75,000 PCT Klein 11,9900 899,25

14 Cebola nacional de boa qualidade. - Cebola nacional de
boa qualidade

80,000 KG Pickler 3,9900 319,20

16 Cheiro verde (cebolinha), maço contendo somente ceboli
- Cheiro verde (cebolinha), maço contendo somente
cebolinha, folhas íntegras, frescas, coloração uniforme,
bem desenvolvidas, produto com tamanho muito
pequeno ou deteriorado não serão aceitos. Maços com
aproximadamente 300 gramas, sem as raízes.

100,000 MAÇ Colonial 2,8000 280,00
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17 Cheiro verde (salsa), maço contendo somente salsa, folha

- Cheiro verde (salsa), maço contendo somente salsa,
folhas íntegras, frescas, coloração uniforme, bem
desenvolvidas, com talos. Produto com tamanho muito
pequeno ou deteriorado não serão aceitos. Maços com
aproximadamente 300 gramas, sem as raízes.

100,000 MAÇ Colonial 2,8000 280,00

21 ERVILHA lata 300 g liquido - ERVILHA lata 300 g liquido 60,000 UN Fugini 2,3800 142,80

22 Extrato de tomate 100% natural, 340g, embalagem
metálica. - Extrato de tomate 100% natural, 340g,
embalagem metálica.

70,000 UN Fugini 2,9900 209,30

24 Farinha de trigo especial tipo 0000 embalagens de 5 kg.
Acon - Farinha de trigo especial tipo 0000 embalagens de
5 kg. Acondicionada em embalagem, limpa, não violada e
resistente. A embalagem deve conter externamente os
dados de identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, quantidade do produto.
Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da
entrega do produto.

40,000 PCT Marx 21,5000 860,00

25 Feijão preto pct 1 kg.. - Feijão preto pct 1 kg.. 100,000 PCT Rei da
Mesa

4,9800 498,00

28 Mandioca, descascada, picada, congelada, em
embalagem plás - Mandioca, descascada, picada,
congelada, em embalagem plástica individual e
transparente de 1 Kg, com rotulagem contendo a
identificação do produto, informação nutricional, data de
fabricação e prazo de validade, com aspectos, cor, sabor
e textura características e não apresentando nenhum
aspecto que alterem suas características, assim como
amolecimento e/ou descongelamento.

100,000 KG. Pronta
mesa

5,0000 500,00

29 Óleo de soja refinado, procedência nacional, em garrafas
- Óleo de soja refinado, procedência nacional, em
garrafas pet de 900 ml. Embalado em embalagem
plástica resistente, tipo garrafa, lacrada, transparente e
incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando
marca, nome e endereço do fabricante, lote, prazo de
validade, conteúdo líquido e registro no órgão
competente.

50,000 UN Coamo 8,9900 449,50

31 Pão francês, peso aproximado de 50 g, características: p
- Pão francês, peso aproximado de 50 g, características:
produto fermentado, preparado com farinha de trigo, sal,
e água, que se caracteriza por casca crocante de cor
uniforme castanho dourado e miolo de cor branco de
textura e granulação fina

100,000 KG. Doce Doce 6,9800 698,00

34 Repolho verde de primeira qualidade, fresco e sã. -
Repolho verde de primeira qualidade, fresco e sã.

60,000 KG Colonial 1,9900 119,40

38 Tomate nacional de primeira qualidade, fresc - Tomate
nacional de primeira qualidade, fresco e sã.

75,000 KG. Babinski 4,5000 337,50

40 Água sanitária com cloro ativo à base de hipoclorito de
sód - Água sanitária com cloro ativo à base de hipoclorito
de sódio de 2 a 2,5% p/p, estabilizante, alcalinizante,
com ação desinfetante e bactericida, para limpeza de
pisos e paredes em geral e eliminação de bactérias. O
produto deve estar devidamente registrado na ANVISA.
Com tampa de rosca e lacre.Embalagem de 5 litros.

15,000 GL JJ
Guimaraes

9,7500 146,25

41 Balde plástico 20 litros - Balde plástico 20 litros 5,000 UN plasutil 10,9000 54,50

44 Detergente lava louça e utensílios de copa e cozinha, co -
Detergente lava louça e utensílios de copa e cozinha,
com glicerina, concentrado, diversos aromas, deverá
constar no rótulo, dados de identificação do fabricante,
instruções de uso, o produto deverá possuir registro no
Ministério da Saúde. Embalagem de 5 litros.

15,000 GL JJGuimarae
s

14,8500 222,75

48 Pá de lixo plást - Pá de lixo plástica. 5,000 UN Pratica 3,0000 15,00

49 Palito de dentes de bambu com 100 palitos - Palito de
dentes de bambu com 100 palitos

70,000 PCT Natural 0,8800 61,60

50 Papel Higiênico branco e macio, neutro, folha simples d -
Papel Higiênico branco e macio, neutro, folha simples de
alta qualidade, em conformidade com a portaria
153/2008 do IMETRO, picotado, texturizado. Fardo com
16x04 rolos de 60cmx10cm.

50,000 FD. Tropicos 54,5000 2.725,00

55 Sapólio líquido cremoso para limpeza de louças e metai -
Sapólio líquido cremoso para limpeza de louças e metais
de banheiro. Caixa com 12 unidades de 300 ml.

20,000 CX Sany 42,0000 840,00



Página: 3 / 6
56 Vassoura de palha reforçada com 03 amarras de alta

quali - Vassoura de palha reforçada com 03 amarras de
alta qualidade cabo de madeira.

5,000 UN Colonial 19,9900 99,95

58 Abobora cabotia, fresca, limpa, sem rachaduras ou cort -
Abobora cabotia, fresca, limpa, sem rachaduras ou cortes
na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou
outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade.

50,000 KG. Babinski 2,9900 149,50

61 COUVE-FLOR apresentar textura firme, tamanho médio,
unifor - COUVE-FLOR apresentar textura firme, tamanho
médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, sem mofos
ou bolores, outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade.

100,000 UN Colonial 4,0000 400,00

66 Maionese 500g a base de água, óleo vegetal, ovos
pasteuriza - Maionese 500g a base de água, óleo vegetal,
ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, açúcar,
sal, suco de limão, acidulante ácido láctico, estabilizante
goma xantana, conservador ácido sórbico, sequestrante
edta cálcio dissódico, corante páprica, aromatizante e
antioxidantes ácido cítrico, bht e bha. Não contém
glúten.

50,000 PCT Soya 3,9900 199,50

67 MARGARINA COM SAL 500GR - MARGARINA COM SAL
500GR

50,000 UN Duallis 3,9400 197,00

68 Mortadela sem toucinho 1 kg, cor sabor e cheiro próprio,
se - Mortadela sem toucinho 1 kg, cor sabor e cheiro
próprio, sem manchas esverdeadas. Ausência de
sujidades, larvas e parasitas. Certificado de inspeção
sanitária, data de fabricação e validade, sif, peso, marca
e carimbos oficiais de acordo com as portarias do
ministério da agricultura e vigilância sanitária

35,000 UN Aurora 10,8000 378,00

72 SUCO ARTIFICIAL diversos sabores 1 kg - SUCO
ARTIFICIAL diversos sabores 1 kg

50,000 UN Gostozzo 9,5000 475,00

73 salsicha hot dog de frango embalagem separada -
salsicha hot dog de frango embalagem separada

60,000 KG Italy 10,8500 651,00

76 papel toalha interfolhas, extra branca 100% celulose
pacote com 2 rolos de 60 toalhas - papel toalha
interfolhas, extra branca 100% celulose pacote com 2
rolos de 60 toalhas

50,000 PCT Tropicos 3,2000 160,00

77 esfregao reforçado para lavar fogao - esfregao reforçado
para lavar fogao

30,000 UN Brilhux 4,8000 144,00

78 Doce de frutas, sabores diversos embalagem de 1 kg -
Doce de frutas, sabores diversos embalagem de 1 kg

30,000 POT Mirian 7,9000 237,00

82 Queijo ralado embalagem 50 g - Queijo ralado
embalagem 50 g

50,000 UN FINCO 3,8000 190,00

24.846,40Total do Participante:
Participante: NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
85 Gás de cozinha 13 kg. - Gás de cozinha 13 kg. 24,000 UN SUPERGAS

BRAS
120,4000 2.889,60

2.889,60Total do Participante:
Participante: OLMIRO ROSA DOS SANTOS - ME

Item Especificação Qtd. Unidade Marca Valor Unitário Valor Total
3 Alho 90gr empacotado com selo de qualidade.. - Alho

90gr empacotado com selo de qualidade
100,000 PCT CANTU 3,3500 335,00

5 Banha de porco embalada - Banha de porco embalada 30,000 KG SEARA 13,9900 419,70

6 Batata inglesa: de primeira qualidade, frescas e sãs -
Batata inglesa: de primeira qualidade, frescas e sãs

100,000 KG DIVERSAS 2,8500 285,00

7 Beterraba por kg de primeira qualidade, frescas e sã -
Beterraba por kg de primeira qualidade, frescas e sãs

80,000 KG COLONIAL 3,8900 311,20

8 Brócolis de boa qualidade. - Brócolis de boa qualidade. 100,000 KG COLONIAL 4,9000 490,00

9 Caldo de galinha 12 tabletes.. - Caldo de galinha 12
tabletes

60,000 CX APTI 2,4900 149,40

12 Carne suína, pernil, com selo de inspeção - Carne suína,
pernil, com selo de inspeção

170,000 KG FRIGOLAS
TE

12,2000 2.074,00

15 Cenoura de boa qualidade. - Cenoura de boa qualidade 70,000 KG CANTU 3,4500 241,50

18 Chuchu: de primeira qualidade, frescas e sãs. No ponto
de m* - Chuchu: de primeira qualidade, frescas e sãs. No
ponto de maturação adequado para o consumo e
produzido sem uso de agrotóxicos. Intactos, com todas

75,000 KG CANTU 3,9000 292,50
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as partes comestíveis aproveitáveis, cor e sabor
característicos. Não deverão estar danificados

19 Colorau pct de 500gr* - Colorau pct de 500gr 40,000 PCT BRUSTO 4,3000 172,00

20 Coxa e sobre coxa de frango congelada, não temperado,
de bo - Coxa e sobre coxa de frango congelada, não
temperado, de boa qualidade em pacotes entre 1 kg a 2
kg isento de aditivos ou substâncias estranhas ao
produto, que sejam impróprias ao consumo e que
alterem suas características naturais (físicas, químicas e
organolépticas). Deverá ser acondicionada em
embalagem primária constituída de plástico atóxico
transparente, isenta de sujidades e ou ação de
microrganismos.

180,000 KG MAIS
FRANGO

9,4500 1.701,00

23 Farinha de milho, fabricada a partir de matérias primas s
- Farinha de milho, fabricada a partir de matérias primas
sãs e limpas, livre de matéria terrosa, parasitos, larvas e
detritos de animais e vegetais, em embalagem de
polietileno atóxico, resistente de 1 Kg.

70,000 KG DALLA 3,6000 252,00

26 Linguiça toscana (carnes suína e especiarias) embalagem
de - Linguiça toscana (carnes suína e especiarias)
embalagem de 1 kg

130,000 KG FRIGOLAS
TE

16,9900 2.208,70

27 Macarrão tipo espaguete 1kg de boa qualidad - Macarrão
tipo espaguete 1kg de boa qualidade

100,000 PCT LESORELE 7,2900 729,00

30 Ovos embalados acondicionados em caixa de papelão
com 12 u - Ovos embalados acondicionados em caixa de
papelão com 12 unidades

60,000 CX CARMINAT
TI

7,3500 441,00

32 Pimentão de primeira qualidade, fresco e sã - Pimentão
de primeira qualidade, fresco e sã.

25,000 KG CANTU 7,4000 185,00

33 Refrigerante de cola com 85 calorias e 10g de sódio por
por - Refrigerante de cola com 85 calorias e 10g de sódio
por porção de 200 ml, embalagem de 2 litros

120,000 PCT SARANDI 4,6500 558,00

35 Sal refinado, iodado, com identificação do produto, mar -
Sal refinado, iodado, com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade, em embalagem de 1
Kg.

30,000 PCT SIVIERO 1,6900 50,70

36 Sal temperado embalagem de 500 gramas - Sal
temperado embalagem de 500 gramas

30,000 UN FIL 2,3900 71,70

37 Salame de pura carne, - Salame de pura carne 60,000 KG NONO
COZER

30,0000 1.800,00

39 VINAGRE vinho de 750 ml - VINAGRE vinho de 750 ml 30,000 UN CHEMIM 3,4500 103,50

42 Copos descartáveis capacidade de 300 Ml, produzido pelo
pr - Copos descartáveis capacidade de 300 Ml, produzido
pelo processo de termo formagem, destinado ao
consumo de bebidas e outros similares. Os copos devem
apresentar massa mínima de 2,20 gramas. Tiras de 100
un

25,000 FD. COPO SUL 7,4900 187,25

43 cafe soluvel embalagem de 200 gramas - cafe soluvel
embalagem de 200 gramas

20,000 UN AMIGO 12,8500 257,00

45 Escova sanitária com cabo e suporte. - Escova sanitária
com cabo e suporte

5,000 UN CONDOR 5,9500 29,75

46 Esfregão de aço inox para panelas, produto fabricado em
a - Esfregão de aço inox para panelas, produto fabricado
em arame de aço, específico para desincrustar sujeira
pesada, conforme as normas da ABNT, embalagem com
02 unidade de 12g.

20,000 PCT BRILHUS 1,9000 38,00

47 Esponja de lã de aço, com 8 unidades 60g - Esponja de lã
de aço, com 8 unidades 60g

20,000 PCT ASSOLAN 1,6500 33,00

51 Rodo de borracha dupla com 60cm com cabo de metal,
revestid - Rodo de borracha dupla com 60cm com cabo
de metal, revestido de plástico

5,000 UN DESAFIO 11,5000 57,50

52 Rodo de espuma com no mínimo 27cm, com cabo e base
d - Rodo de espuma com no mínimo 27cm, com cabo e
base de madeira, revestido com plástico rosqueavel.

5,000 UN DESAFIO 9,3500 46,75

53 Sabão em barra glicerinado, neutro, embalagem de 1kg,
com - Sabão em barra glicerinado, neutro, embalagem de
1kg, com 5 unidades de 200gr.

10,000 UN FONTANA 9,9900 99,90

54 Saco de lixo azul 63x80 cm capacidade 50 L/10 kg, 50
sacos - Saco de lixo azul 63x80 cm capacidade 50 L/10
kg, 50 sacos por pacote. Residuo normal 98% prolietileno
e 2% pigmentos

15,000 UN GIOPACK 10,6900 160,35

57 Vassoura plástica de nylon com cerdas macias, cepo plás
- Vassoura plástica de nylon com cerdas macias, cepo
plástico de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com plumagem nas

5,000 UN NOVIA 10,0000 50,00



Página: 5 / 6
pontas, com cabo rosqueado de madeira plastificada,
para limpeza em geral, tipo doméstica.

59 Amido de milho - pacote de 500 g - Amido de milho -
pacote de 500 g

50,000 PCT BRUSTO 3,6900 184,50

60 Batata doce de boa qualidade - Batata doce de boa
qualidade

50,000 KG CANTU 2,8500 142,50

62 Farinha de tapioca, pct 1 kg - Farinha de tapioca, pct 1 kg 50,000 PCT AMAFIL 10,2000 510,00

63 Farofa de mandioca temperada 500gr - Farofa de
mandioca temperada 500gr

50,000 UN PINDUCA 6,8000 340,00

64 Leite integral UHT em embalagem longa vida,
embalagem limpa* - Leite integral UHT em embalagem
longa vida, embalagem limpa e intacta com o número do
registro e rotulagem nutricional, conforme legislação
vigente, com identificação do produto e data de validade.
Embalagem contendo 1 litro em caixa com 12 litros

25,000 CX TERRA
VIVA

59,0000 1.475,00

65 macarrao parafuso com ovos pct de 1 kg. - macarrao
parafuso com ovos pct de 1 kg.

30,000 PCT DIANA 6,9900 209,70

69 ORÉGANO PACOTE DE 100GR. - ORÉGANO PACOTE DE
100GR.

50,000 UN BRUSTO 7,8000 390,00

70 Pão fatiado fresquinho de boa qualidade fechado em
pacote - Pão fatiado fresquinho de boa qualidade fechado
em pacotes com data de fabricação e emblema do
fabricante. 500 g aprox

100,000 UN DOCE
SABOR

4,4000 440,00

71 Peito de frango, sem osso em filezinho, embalagem de
1kg - Peito de frango, sem osso em filezinho, embalagem
de 1kg

150,000 KG MACEDO 16,9900 2.548,50

74 Tempero completo em embalagem de 60g - Tempero
completo em embalagem de 60g

50,000 UN KISABOR 3,6900 184,50

75 Esponja de lavar louça manta não tecido, de fibras sinté -
Esponja de lavar louça manta não tecido, de fibras
sintéticas, unidas com resina a prova dágua, impregnada
com mineral abrasivo e aderida à espuma de poliuretano
com bactericida. Propriedades Físicas: Largura (mm): 75
± 1 Espessura total (mm): mín. 22,0 Comprimento (mm):
110 ± 1 Cor: Amarelo (espuma) e verde (fibra). Pacote
com 4 unidades.

30,000 UN BRILHUS 2,9900 89,70

79 Filé de peixe de tilápia congelado.. - Filé de peixe de
tilápia congelado

50,000 KG. BRUDER 38,6000 1.930,00

80 Laranja comum, de boa qualidade - Laranja comum, de
boa qualidade

50,000 KG CANTU 2,8000 140,00

81 Manga fruta de boa qualidade - Manga fruta de boa
qualidade*

60,000 KG. CANTU 4,7000 282,00

83 alcool em gel desinfetante para uso geral 70%
embalagem de 480 gr - alcool em gel desinfetante para
uso geral 70% embalagem de 480 gr

50,000 UN LORO 6,4000 320,00

84 Pano de prato felpudo 45x63 - Pano de prato felpudo
45x63

15,000 UN PAVESI 5,8000 87,00

23.103,80Total do Participante:
50.839,80Total Geral:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela
Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Dionísio Cerqueira, 20/09/2022

PREGOEIRO

Jean Robson Wust

MEMBRO

CASSIANE REGINA DE OLIVEIRA
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MEMBRO

IVONETE FATIMA LANZA

MEMBRO

RENAN CHRISTANI

MEMBRO

SIMONE ROSTIROLLA

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

OLMIRO ROSA DOS SANTOS - ME

OLMIRO ROSA DOS SANTOS

ROSA & ROSA CIA LTDA

IVANIA ZANDONA

NILOSUL IND. E COM. LTDA - EPP

CLAUDIMIR VOGEL


